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Veřejné prostranství u kostela sv. Jana Křtitele  
a zámku v Hlučíně 

     4 



 a) anotace návrhu 
 
Historie místa, hierarchie prostoru, jednoduchost, přehlednost, materiálová střídmost. 

Koncept návrhu je postaven na spojení historického kontextu, kompozičních a komunikačních 
vazeb prostoru a města. 
Původní stopa městských hradeb spolu se vzájemným postavením dominant území, zámku a 
kostela, tvoří dynamicky koncipované prostory podpořené křivočarostí průchozích linií. 
Základním tématem bylo vymezení různě pojednaných prostranství (předprostor zámku, okolí 
kostela, zámecké nádvoří, ulice Farní), které jsou navázány na dominanty prostoru. Tyto jsou 
propojeny téměř jednolitou dlážděnou plochou v dopravně zklidněném režimu. Celá prostorová 
kompozice je sjednocena výsadbami stromů, které svým uspořádáním člení prostranství, tu 
zakrývají a zase jinde otevírají prostor průhledům a dotváří celkovou intimitu. 
Novým prvkem v území je vložená oblouková spona promenády, která po západním obvodu 
propojuje severní roh ve směru od Evangelického kostela, směrem k jihu, ke kostelu sv. Jana 
Křtitele. Tato je ve střední části protnuta osou zámku a budoucí lávkou přes silnici do 
zámeckého parku. 
Jižní část pod kostelem na místě pod bývalými hradbami, pak tvoří samostatnou klidovou část 
"farní" zahrady. 
 
 
b) základní principy navrhovaného architektonicko – krajinářského řešení 
 
Jedná se o nejstarší část města a tento historický kontext byl pro návrh výchozím bodem.  
Prolnutím současné a historické struktury jsme určili stopy původní zástavby v řešené ploše, 
tyto stopy jsou pamětí místa – DNA kód prostoru.  
Území hmotově ovládají historické dominanty, objekty zámku a kostela, které svým vzájemným 
postavením vytváří dialog světské a duchovní moci. Tento ideový motiv je v současnosti již 
potlačen, avšak symbolická rovina je stále přítomna. 
Původní stopa městských hradeb spolu se vzájemným postavením dominant území, zámku a 
kostela, tvoří dynamicky koncipované prostory podpořené křivočarostí průchozích linií. 
Základním tématem bylo vymezení různě pojednaných prostranství, které jsou navázány na 
dominanty prostoru. 
Předpolí zámku v místě styku ulic Zámecká a Farní, tvoří charakterově komunikační 
prostranství s akcentem vstupu zámku. Z tohoto prostoru vychází dva hlavní směry pohybu, do 
ulice Farní a ke kostelu. Uliční prostranství ulice Farní má obslužný zklidněný charakter 
s vyústěním zpět do města na ulici Bochenkovu. Dopravně jsou komunikační plochy vedeny 
v jedné úrovni v režimu obytné zóny. 
Směrem ke kostelu je prostor skupinou tří stromů zúžen, zacloněn, aby se před průčelím 
chrámu znovu otevřel a vynikla samotná stavba. Okolí kostela sv. Jana Křtitele je pojednáno 
odlišně, jako intimní prostor rámovaný výsadbami stromů s otevřením na výhled k Vinné hoře. 
Tento „introvertnější“ ráz je podpořen odlišným pojednáním dlažby v pískovém odstínu, kdy 
samotný vzor vychází z architektury této sakrální stavby. 
Zámecká nádvoří, hlavní i vedlejší, jsou pojednány v měkčích formách povrchu s respektem 
k historickému rámci zámku, současně vzniká plynulý přechod do zelené podkovy areálu.  
Hlavní nádvoří v sobě nese historický odkaz místa, plocha je členěna na části s akcenty tohoto 
odkazu. Východní část podél fasády je vymezena v podobě původního nádvoří z období, kdy 
byl zámek uzavřen západním křídlem, tato plocha je pojednána z valounkové dlažby. Navazující 
plocha nádvoří přechází, směrem k novodobé hranici ve formě silničního průtahu, do mlatu. 
V tomto prostoru je formou grafické zkratky vyznačena, mosazným pásem, stopa hradebního 
opevnění. Tyto dílčí plochy jsou sjednoceny základním dlážděným kompozičním křížem zámku, 
který spojuje vstupy a průchody objektem s původním směrem do zámeckých zahrad. 
 



Jednotlivá prostranství jsou provázána téměř jednolitou dlážděnou plochou v dopravně 
zklidněném režimu.  
Novým prvkem v území je vložená oblouková spona promenády, která po západním obvodu 
propojuje severní roh ve směru od Evangelického kostela, směrem k jihu, ke kostelu sv. Jana 
Křtitele. Tato je ve střední části protnuta osou zámku a budoucí lávkou přes silnici do 
zámeckého parku. 
 
Celá prostorová kompozice je sjednocena výsadbami stromů, které svým uspořádáním člení 
prostranství, tu zakrývají a zase jinde otevírají prostor průhledům a dotváří celkovou intimitu. 
Stávající výsadby stromů jsou doplněny novými stromy, aby podpořily celkové pojetí, a doplnily 
prostorové řešení o kompoziční principy liniových stromořadí, skupin stromů, která uzavírají 
vybrané plochy a dále akcentovaly struktury pomocí solitérních stromů.  
 
Dané území je směrem k silnici nově vymezeno cihelnou opěrnou zdí, parafrází na původní 
městské opevnění. Tímto je částečně dorovnán terén parkové obvodové plochy a odcloněn 
průtah městem. 
 
Jižní část pod kostelem na místě pod bývalými hradbami, pak tvoří samostatnou klidovou část 
"farní" zahrady. Zahrada je východním a jižním směrem vymezena jabloňovým sadem, západní 
a centrální část zahrady pak získává relaxační ráz pobytové louky s doplňkovými aktivitami. 
 
Úpravy stavebních objektů vychází ze zadání, drobný objekt u jižní fasády zámku bude 
odstraněn, garáž v severovýchodní části bude přesunuta do zadní pozice pozemku dále od 
fasády zámku. Trafostanice je spolu s kontejnery je skryta v dřevěném boxu vedle parkoviště 
DDM. 
 
Součástí návrhu je také vymezení dvou ploch pro zástavbu. Jedna plocha je definována 
v severovýchodní části, kde se dnes nachází nová garáž. Tato stavba, vč. zakomponování 
garáže, by uzavřela domovní blok a jasně definovala rozhraní zástavby a zámku. Druhá plocha 
pro zástavbu je určena v severním rohu řešeného území. Tento objem by byl umístěn ve 
vymezeném prostoru mezi silnicí a promenádou, hmotově by ukončil hranu zámeckého areálu, 
a přitom by nebránil průhledu od zámku směrem k červenému kostelu. Tato plocha se nabízí 
pro objekt depozitáře muzea. 
 
 
c) rozvržení funkcí v řešeném území 
 
Návrh vychází ze současné struktury území a respektu k územnímu plánu. Vymezené plochy 
pro zástavby spadají do ploch OV a SC, plochy veřejné zeleně respektují plochy PZ. 
Funkční rozvržení je dále určeno principy jednotlivých veřejných prostranství a navazujících 
ploch. 
Ulice Zámecká a její prodloužení k DDM, stejně jako ulice Farní mají obslužný komunikační 
charakter. 
Prostranství kolem kostela má charakter klidový spojený s funkcí nástupní plochy do sakrální 
stavby. Plocha zámeckého nádvoří má převážně funkci společenskou, umožňuje jak setkávaní 
lidí a pobyt či odpočinek od ruchu centrálního náměstí, současně pak umožňuje konání 
kulturních a rozsahem větších společenských akcí. 
Západní část je pak tvořena zelení s izolační funkcí, odclonění silnice I.tř. 
Jižní část území, Farské zahrady, mají pak funkci odpočinkovou, relaxační v příjemném 
prostředí otevřené louky, která je chráněna sadovými výsadbami.  
 
 



 
 
d) popis koncepce řešení dopravy včetně základních bilančních výpočtů 
 
Organizace dopravy vychází ze stávajícího schématu. Centrální plocha náměstí je zachována v 
režimu zóny 30. Území je přístupné jednosměrnou komunikací ulice Zámecké s navázáním na 
ulici Farní a výjezdem na ulici Bochenkovu. Tato část, která je dopravně napojena na zónu 30 
náměstí, bude dále pojednána v režimu obytné zóny se smíšeným pohybem chodců a vozidel. 
Zpevněné povrchy budou vedeny v jedné rovině se zapuštěnými obrubami, pojízdné plochy 
budou odlišeny rozdílným kladením dlažby. 
Příjezd dále do areálu směrem k DDM a zámku bude veden jednopruhovou obousměrnou 
komunikací s ukončením u plochy nového parkoviště. 
Tato parkovací plocha navazuje na parkoviště před DDM a je dále zasunuta do prostoru za 
severní hranu pozemku DDM, tak aby nezasahovala do prostoru nádvoří zámku a nerušila 
celkový charakter zámeckého prostoru. Vlastní plocha parkoviště je vymezena cihelnou 
opěrnou zdí a mírně utopena za ní. Další parkovací stání jsou navržena v prostoru ulice Farní a 
to formou šikmých a podélných stání. 
Kapacita parkovacích míst v území vychází z deklarovaných požadavků a normového výpočtu. 
V rámci území jsou navržena parkovací stání v celkovém počtu 46, z toho 3 x ZTP. 
 
POČET PARKOVACÍCH STÁNÍ (dle ČSN 73 6110) 
Základní údaje: Okres: Opava 

Obec: Hlučín 
 
Součinitel vlivu stupně automobilizace: 
Počet obyvatel v obci: 13 988 
Počet registrovaných vozidel: 5008 
Stupeň automobilizace: 358 osobních vozidel na 1000 obyvatel 
Součinitel vlivu stupně automobilizace: 0,9 
 
Součinitel redukce počtu stání: 
Charakter území: C – do 50 000, stavby v historickém jádru, v památkové rezervaci 
Součinitel redukce počtu stání: 1:2,5 = 0,4 
 

Počet stání: 
1. Kostel (360 sedadel)    = 16,2 
2. Dům dětí a mládeže (60 dětí)   = 2,16 
3. Galerie, muzeum (230 m2)    = 1,66 
4. Knihovna (300 m2)     = 2,16 
5. Kavárna ( 35 m2)     = 3,15 
6. Školící prostory (35 posluchačů)   = 4,2 

 

Celkový počet požadovaných stání    ≐ 31  

 

Celkový počet navržených stání: 
1. u zámku      15+1  
2. před Domem dětí a mládeže   7+1 (stav) 
3. za kostelem      21+1  

 

Celkem       43 parkovacích stání + 3 stání pro ZTP 



 
 
e) popis koncepce řešení zeleně 
Návrh veřejné zeleně je tvořen převážně výsadbami jak solitérních stromů, tak liniových 
stromořadí ke zdůraznění urbanistického konceptu, průhledových a kompozičních os.  
Dojde ke zhodnocení stavu zeleně, v koncepci je uvažováno se zachováním převážné části 
současných výsadeb, budou provedeny pouze dílčí úpravy z kompozičních důvodů a současně 
k provzdušnění a prosvětlení pobytových ploch. 
Nové výsadby jsou v komunikačních plochách uvažovány v obdobných druzích jako současný 
stav, do dlážděných ploch jsou uvažovány výsadby javoru babyka. Prostranství kolem kostela 
bude vymezené vůči ulici Farní lipovým stromořadím, na které naváže skupina tří stromů třešně 
ptačí ‚Plena‘. 
V prostoru nádvoří jsou navrženy stromy, které svým květem oživí historický kontext, u fasády 
jižního křídla je navržena solitéra pavlovnie, u severního křídla pak dvojice katalp. 
Tyto výsadby vysoké zeleně budou doplněny trvalkovými pásy a travnatými plochami lučního 
charakteru. 
 
Součástí konceptu zeleně bude také využití principů tzv. modrozelené infrastruktury, kdy je 
kladen důraz na prací se srážkovými vodami, jejich přirozená akumulace v daném prostoru 
formou technických opatření v kombinaci se sadovými úpravami. 
 
f) zdůvodnění materiálového řešení 
Materiály budou tradiční (kombinace žula, mlat, oblázky s ponecháním současných kvalitních 
povrchů), odkaz na původně používané, kamenný koberec, který vstřebává předchozí vrstvy a 
sceluje prostor dlažbou žulových kostek ve světle šedém odstínu. Okolí kostela bude řešeno 
žulovou kostkou odlišného pískově žlutého odstínu. Plochy pojížděné budou z kostek drobných 
nebo velkých, pěší plochy jsou z mozaiky. 
Nový prvek promenády je pojednán z broušeného bílého betonu, který navodí vzhled terrazza. 
Plochy parkovacích stání budou z kamenné dlažby se širokou spárou se zatravněním. 
 
Prvky mobiliáře budou v přírodních materiálech, dřevo a kov v tmavě šedém grafitovém odstínu. 
Do prostoru nádvoří je vložen vodní prvek formou tzv. vodního kvádru. Jedná se kamenný 
prvek, kde v horní částí probublává voda, která stéká po stěnách do obvodové jímací spáry.  
 
Součástí zadání bylo doporučení na umístění výtvarného prvku, sochy v řešeném prostoru. Pro 
umístění výtvarného prvku je však třeba znát jeho charakter a vyznění. Jiný prostor vyžaduje 
volné umění, které vede dialog s pozorovatelem přes svou formu, jiný prostor zase prvek, který 
odkazuje k události či konkrétní osobě. Vzhledem k tomu, že území je členité a vznikají zde 
různé prostorové vrstvy, tak nabízí více možností instalace umění, lze zde pracovat i 
s landartem nebo např. doplňovat prostor formou sochařských sympozií. 
 
g) popis možností etapovitého řešení výstavby (označení prioritních staveb) 
Území je rozděleno na pět etap, tak aby vznikaly logické funkční celky. 
Jako úvodní, podstatnou etapu vnímáme úpravu ulice Farní včetně úpravy parkování a přístupu 
k zadním traktům domů a příjezdu k DDM (etapa A). 
Další etapy B, C, D a E lze již realizovat nezávisle, není zde nutná přímá posloupnost. 
Při úvaze o realizaci jsou řešeny zejména povrchy a vegetační úpravy. Pokud by změny území 
vyžadovaly úpravy technické infrastruktury, tak zde by řešení daných sítí vycházelo z jejich 
trasování a napojení na hlavní trasy vedení. 
 



 

 

 

 

h) bilanční tabulka ploch a propočet investičních nákladů zpracovaný dle vzoru 
(PŘÍLOHY č. 3) 
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